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Uutiskirje 1/2017 

 

PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

 

Hyvää kuluvaa Suomi 100 Juhlavuotta! 

 

Juhlavuosi tuo paljon tapahtumia ja teke-

mistä esille mediassa, reserviläistoiminta on 

iso osa tätä juhlavuotta. Nyt on siis hyvä aika 

osallistua tai olla mukana järjestämässä ta-

pahtumia. Näytetään että reserviläistoi-

minta on meillä hyvin hoidettu. 
 

Kerhon hallitus uudistui tälle vuodelle hie-

man Erkin siirtyessä piirin puheenjohtajan 

tehtäviin, allekirjoittaneen ottaessa kerhon 

puheenjohtajan tehtävät vastaan. Erkki on 

tosin vielä mukana tukemassa uutta poruk-

kaa. Kerhon hallituksessa olen nyt neljättä vuotta, joten toiminta on jo jonkin verran 

tuttua. 
 

Hieman tietoja minusta: armeija tuli käytyä Kontiorannassa 2001-2002. Sen verran 

tykkäsin palveluksesta, että jäin sinne töihin varusmiesajan jälkeen melkein vuodeksi. 

Varusmiesaika meni tiedusteluhommia opetellessa ja töihin jäädessäni opettelin sis-

sihommat, kun komppanian koulutushaara vaihtui sopivasti. Reserviläisaikana on tul-

lut käytyä jotoksilla ja MPK-kursseilla vaihtelevasti vuosittain.  
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Kertausharjoituksiakin on ollut sopivasti, enemmänkin voisi olla, kuten varmaan mo-

nen muunkin mielestä. Kuva on parin vuoden takaiselta pidemmältä kertausharjoi-

tukselta. Kotona minulla on tukijoukkoina vaimo ja tyttäret iältään 3 v ja 8 kk, joten 

vauhtia ja tekemistä on silläkin rintamalla. 

 

Alkuvuosi meni kerhon historiikin julkaisun loppuunsaattamisessa ja Vihma-jotoksen 

ympärillä. Julkaisutilaisuudessa kaupungintalolla olikin mukavasti porukkaa. Historiik-

kihan tullaan jakamaan kaikille maksaneille jäsenille vuoden aikana. Itse jakamisesta 

tulee infoa myöhemmin. Kerhon tiedotustoiminta kokee hieman uudistuksia, esi-

merkkinä tämä tiedote. Kerhon nettisivut uudistetaan kesän aikana perusteellisesti. 

Tarkoitus saattaa nettisivut selkeämmiksi ja informatiivisemmiksi. 

 

Meillä on Pohjois-Savossa paljon hyviä reserviläistapahtumia vielä tuloillaan, kuten 

Sandels-jotos, joka on yksi Suomi 100 -tapahtumista. Tämän lisäksi mainittakoon Vän-

rikkipäivä ja Mini-Joha touko-kesäkuun vaihteessa. Ja loppuvuoden kruunaa valtakun-

nallinen paraati Kuopiossa itsenäisyyspäivänä. 

 

Toivotan kaikille hyvää vuoden jatkoa! Toivon, että mahdollisimman moni osallistuu 

erilaisiin reserviläistapahtumiin. Joten nähdään niissä! 

 

Puheenjohtaja 

Marko Karvonen 
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JÄSENVASTAAVA TIEDOTTAA 

 

TERVE! 

Lyhyt, mutta monimerkityksellinen sana, jota tervehdyksenä käyttämällä Savon ulko-

puolella voi aikaansaada vähintään mielenkiintoisia reaktioita. Yleensä ihmettelyn, 

että mitähän se nyt mukamas diagnosoi tai toivoo. Yleensä en kyllä mitään, vaan yri-

tän olla ystävällinen ja tervehtiä, sekä auttaa ihmisiä. 
 

Suorana aasinsiltana mainostankin vetämääni Reserviläisten Kuntokoulua, joka to-

teutetaan nyt toista kertaa Kuopiossa. Edellisen kerran viime keväänä, jolla päästiin 

Reserviläinen-lehteenkin. Vastaavanlaista reserviläisille suunnattua hyvinvointi- ja lii-

kuntakoulutusta ei tiettävästi ole koskaan tehty missään muualla. 

Pioneerityötä, jälleen kerran, Kuopiossa siis. Tänä vuonna kuntokoulussa on uutta se, 

että pääset katsomaan ja kuuntelemaan kaikki luennot jälkikäteenkin tallenteina ver-
kosta silloin, kun sinulle sopii. Kurkkaapa siis www.reservilaistenkuntokoulu.fi, jos 
omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen kiinnostaa. 
  

Näin suurena juhlavuonna reserviläisille riittää tapahtumia ja menoa. Jo tässä vai-

heessa vuotta on kerhomme jäseniä ollut kiitettävän aktiivisesti mukana niin järjes-
tely- kuin osallistumispuolellakin monissa merkittävissä reserviläistapahtumissa. Tal-
vijotos Kuopiossa, Oltermanni-viesti, Historiikin julkistamistilaisuus, JÄRES -partiotai-
tokilpailu, RK-kilpailu jne. 
 

Ja jo lähitulevaisuudessa on edessä mm. Sandels Jotoksen juhlajotos Suomi 100 v. 

oheistapahtumineen, vänrikkipäivä, Jukolan Viesti… ym. samalla, kun kerho ja koko 
Pohjois-Savon reserviläispiiri hakee varsinkin viestinnälleen ryhtiliikettä tämän ke-
vään ja kesän aikana. 

http://www.kru.fi/
http://www.reservilaistenkuntokoulu.fi/
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Huomionarvoista on reserviläisnaisten aktivoituminen kerhossammekin, jotka ovat 

viettäneet mm. toimintaillan sekä kasanneet oman joukkueen RK-kilpailuun.  
 

Tartuhan sinäkin kavereitasi ”niskasta kiinni” ja aktivoitukaa yhdessä! Jukola-joukku-

eisiinkin mahtuu vielä ja tarvittaessa tehdään uusia. Ehkä Suomen paras liikuntata-
pahtuma mielestäni. 
 

Joskus vuosia huomioi ja huomioi jatkossa yhä enemmän ”siviiliosaamisen” ja ”siviili-

tekemisen” tuomia taitoja ja tietoja reserviläisten sijoituksia miettiessään. Onpa jopa 
väläytelty, että osallistumisesta liikuntatapahtumiin (massahiihdot, juoksutapahtu-
mat jne.), voisi saada kh-vuorokausia tai edellytyksiä sijoittumisille. 
 

Reserviläistoimintaan aktivoituminen voi alkaa siis jo tekemällä päätös ja lähteä len-

kille ulko-ovesta. 
 
 
Hallituksen vpj, sihteeri, jäsenvastaava 
Mika Martikainen 
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Kuopion Reserviupseerikerhon historiikki ja perinnetoiminta 

 

Kuopion Reserviupseerikerhon uusi historiikki on kunnianosoitus sille työlle, jota kerho on tehnyt 

vapaaehtoisen maanpuolustuksen, jäsenkuntansa ja pian satavuotiaan itsenäisen Suomen hyväksi. 

Historiikin tekstiosa päättyy pääosin vuoteen 2014, mutta teoksen julkistamisajankohdalla on ha-

luttu korostaa maamme satavuotisjuhlavuotta. 

Historiikin ovat laatineet toimittaja Jarmo Seppälä ja dosentti Veikko Vilmi. Tekijöiden tarkoituk-
sena on ollut tehdä ”luettava” historiikki, joka lähdedokumentaatioineen sopii myös lisätutkimusten 
lähdeluetteloksi ja tueksi. 
  
Historiikin on taittanut graafikko Mari Saarelainen ja painanut Offsetpaino L. Tuovinen Ky. 
Kuopion Reserviupseerikerhossa on nyt 438 jäsentä, joista naisia on 12. Kerhon puheenjohtajana 
toimii Marko Karvonen. 
  
Kerhosta on aiemmin julkaistu kolme historiikkia eli Olavi Hämäläisen vuonna 1959, Erkki Timosen 
1979 ja Topi Toivasen 1989 laatimat historiikit. 
 
Historiikki jaetaan kaikille Kuopion Reserviupseerikerhon jäsenille sekä historiikkia tukeneille ta-
hoille kuluvan juhlavuoden aikana. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat historiikin julkaisutilaisuudesta kaupungintalolla. Juhlapuheen piti kerhon puheenjohtajana 

vuosina 1984 – 89 ja 2000 – 01 toiminut majuri (res) Jukka Korhonen. Toimittaja, majuri (res) Jarmo 

Seppälä avasi kirjan sisältöä kuulijoille.  

http://www.kru.fi/
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RESUL:n talvijotos hiihdettiin Kuopiossa 

 

Reserviläisliiton valtakunnallinen talvijotos pidettiin 4.-5.3.2017. 
Kuopion tapahtuman kisakeskuksena toimi Neulamäki, josta par-
tiot kiersivät muun muassa Heinjoen ampumaradalla sekä aivan 
Petosen keskustan tuntumassa. Kirveslahden uimarannalle oli lau-
antai-iltapäiväksi järjestetty myös yleisörasti. 

Jotos käsitti pakollisen reittiosuuden sekä mahdolliset valinnaiset 
lisärastit. Hiihdettävää matka oli noin 30 km. Pakollisella reitti-
osuudella oli tehtävärasteja, jotka liittyivät sotilastaitoihin. 

Jotokselle osallistui kaikkiaan 23 partiota, joista neljä tuli Saksasta. Saksalaiset erottuivat joukosta 
erityisesti jämäkän johtamisen ja partion yhteistoiminnan kautta. Toisaalta, mitä muuta voisi odot-
taakaan Bundeswehrin kadeteilta. 

Kokonaisuutena Vihma-jotos onnistui erittäin hyvin, ja sai osallistujilta hyvän palautteen. Jotoksen 
järjestäjinä toimivat Kuopion Reserviupseerikerho yhdessä Pohjois-Savon reserviläispiirien ja 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa. 

 

Armorian lahjakortti - Prosenttiammunta 

 

Eero Huttuselle luovutettiin prosenttiammunnan arvonnassa Ar-

morian lahjakortti ja kerhon historiikki. 80-vuotias jäsenemme on 

entinen kerhon aseupseeri. Prosenttiammuntaan viime vuona 

osallistunut Eero on edelleen aktiivinen ammunnan harrastaja. Ja 

mielellään haluaa osallistua kerhon toimintaan esim. teatteriret-

kelle Iisalmeen (Tuntematon Sotilas). Onnetar suosi arvonnassa 

myös Perttu Rantalaa ja Juha Rautiaista lahjakortin muodossa, 

jotka arvottiin hallituksen toimesta vuoden 2016 prosenttiammun-

nan ilmoittaneiden kesken. Kerhon prosenttiammunnan tulos oli 

viime vuonna noin 14 %. Tulos on todellisuudessa varmasti korke-

ampi, joten käykäähän ilmoittamassa tämän vuoden ammuntasuo-

ritus osoitteessa: http://goo.gl/forms/ZM1fNNMaAG. 

http://www.kru.fi/
http://goo.gl/forms/ZM1fNNMaAG
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Pohjois-Savon reserviläisten RK-kilpailu Rissalassa 6.-7.5. 

Kymmenennen kerran järjestetty reserviläisten rk-kilpailu kokosi Rissalaan 26 joukkuetta ja noin 140 

pohjois-savolaista reserviläistä kilpailemaan jakokalustolla. KRU oli vahvasti mukana, osallistuen nel-

jällä joukkueella. Kuvassa kaikki kerhon ampujat, 20 henkilöä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRU:n ykkösjoukkue onnistui ottamaan kolmannen peräkkäisen mestaruuden tuloksella 888 p. 

Toiseksi sijoittui Maaningan Reserviläisten ykkösjoukkue 850 pisteellä ja kolmanneksi Vesannon Re-

serviläisten ykkösjoukkue 837 pisteellä. 

Henkilökohtainen kilpailu: 

1. Janne Hyvärinen (KRU 1) 196 p 

2. Mika Toikko (MaaRes 1) 192 p 

3. Jarkko Kallio (IisRes 1)  191 p 

Ne joita ampuminen kiinnostaa enemmän, Kainuun Prikaatilla järjestetään samantyylinen Mikon le-

vyke -kilpailu 10.6. (kiv + pist):  

https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/90426 

http://www.kru.fi/
https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/90426
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100 -vuotiaan Suomen perinnetapahtuma 

 

KAATUNEITTEN MUISTOPÄIVÄN SEPPELEENLASKU SANKARIPUISTOSSA 2017  

Kuopion Reserviupseerikerho osallistuu perinteiseen Kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskuti-

laisuuteen Sankaripuistossa ja Kuopion hautausmaalla sunnuntaina 21.5.2017 klo 12.00 alkaen. 

Tilaisuuteen tarvitaan 13 upseeria seppeleenlaskuun, lipunkantajiksi sekä lippuvartijoiksi (Suomen, 

piirin, kerhon ja jääkäreiden liput). 

Tilaisuus alkaa kokoontumisella Sankaripuiston läheisyyteen (Kelan toimiston eteen) klo 11.20 al-

kaen. Ilmoittaudu perinneupseeri Juha Rautiaiselle p. 045-1335805 tai 

juha.p.rautiainen@gmail.com. 

Säänmukainen, tilaisuuteen sovelias pukeutuminen. 

Tilaisuuden päätteeksi Karjalan lennosto järjestää kahvitilaisuuden seppeleen laskijoille, lippuvarti-

olle, seurakunnan edustajalle, mieskuorolaisille ja lippulinnaan osallistuville Kuopion kaupungin Val-

tuustovirastotalon ruokasalissa. 

Lisäksi perinnetoimintaan kuuluvat seuraavat tapahtumat, joihin tarvitaan lipun- ja seppeleenkan-

tajia: 

Kansallinen veteraanipäivä 27.4., Kaatuneiden muistopäivä 21.5., Itsenäisyyspäivä 6.12. ja Joulu-

aaton kunniavartiot 24.12.  

Terveisin 

Juha Rautiainen, perinneupseeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kru.fi/
mailto:juha.p.rautiainen@gmail.com


 

KUOPION RESERVIUPSEERIKERHO RY 
 

 

 

Kuopion Reserviupseerikerho ry 

http://www.kru.fi 

 

 

 

Rissalan ulkorata-ammunnat  

 

Karjalan Lennosto on myöntänyt kauden 2017 ratavuorot, joten viikoittaiset ammunnat jatkuvat 

Rissalan ampumaradalla tiistaisin (heinäkuussa huilataan). Jokaisella vuorolle tulijalla pitää olla Puo-

lustusvoimain myöntämä kulkulupa voimassa, jonka käsittely kestää 1-2 viikkoa. Kulkulupa-anomuk-

set täytetään osoitteessa https://goo.gl/forms/xz8jXgZqYE. Lisäksi ammuntaan osallistuville ampu-

janvakuutus on pakollinen, yhdessä maksetun jäsenmaksun kanssa. Kaudella 2017 on ohjelmassa 

palvelusammunnat, puoliautomaattisarjakilpailu, Väinön kilpa sekä tarkka-ammuntakilpailu. Lajit 

ovat vastaavat kuin viime kaudellakin.  

 

Ajantasaisen ampumaohjelman, tiedotteet ja kilpailukutsut löydät kerhon ja piirin nettisivuilta:  

http://kru.fi/ammunta.php 

https://www.rul.fi/pohjois-savo/ammunta/ 

 

Pohjois-Savon reservipiirien liikunta- ja urheilutapahtumat 

 

Liikuntaa on tarjolla monella tasolla. Kilpailullisesta menosta kiinnostuneille on tarjolla paljon erilai-

sia RESUL:n tapahtumia kuten jotoksia ja kilpailuita. Kesäkuussa 17.-18.6. suunnistetaan Joensuussa 

Jukolan viesti. Lähdemme joukolla katsastamaan ja kannustamaan omiamme hyvään sijoitukseen. 

Kilpailujoukkueeseen on vielä halukkaille paikkoja tarjolla. Mukaan kannattaa lähteä joka tapauk-

sessa. Lisätietoja Joensuu-Jukolasta: http://www.jukola.com 

Syksyllä on tarjolla myös kevyempää liikuntaa Kansa Kävelee- tapahtuman muodossa. 

https://www.rul.fi/pohjois-savo/files/2011/12/Liikuntakalenteri_2017.pdf 

 

 

 
 

 

 

http://www.kru.fi/
https://goo.gl/forms/xz8jXgZqYE
http://kru.fi/ammunta.php
https://www.rul.fi/pohjois-savo/ammunta/
http://www.jukola.com/
https://www.rul.fi/pohjois-savo/files/2011/12/Liikuntakalenteri_2017.pdf
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MPK:n toimintakalenterista poimittua 
 
 

Sandes juhlajotos 20.- 21.5.2017 Iisalmi 
Lisätietoja tapahtumasta www.rul.fi/iisalmi 
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Vänrikkipäivä 27.5.2017 Karjalan Lennostolla 
 
Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri kutsuu Sinut Vänrikkipäivään. Tule tutustumaan reserviläistoi-
mintaan ja viettämään mukava päivä, jonka ohjelmassa: 
  
- Ammuntaa reserviläiskivääreillä ja pistooleilla  

- Urheiluosuus esteradalla (minkä jälkeen peseytymismahdollisuus)  

- Infopaketti reserviupseeritoiminnasta  

- Saunailta lennoston Komentajan saunalla Käntinlammen rannalla  
 
Varustus:  
- Säänmukaiset urheiluvaatteet  

- Vaihtovaatteet ja pyyhe (urheilurastilla voi tulla hiki)  

- Lämpimämpää vaatetta taukojen ajaksi ja ampumaradalle  

- Henkilöllisyystodistus (tarkistetaan ilmoittauduttaessa)  
 
Kurssi on osallistujille maksuton. Osallistujat on vakuutettu kurssin ajan MPK:n toimesta (pois lu-
kien matkat). Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 30 ensimmäistä.  
Ilmoittautumiset 21.5.2017 mennessä MPK:n koulutuskalenterin kautta: 
https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/89975  
 
Aluetoimisto myöntää tapahtumaan osallistuville MPK:n järjestelmään rekisteröityneille yhden (1) 
kertausharjoitusrinnasteisen vuorokauden. Vänrikkipäivä 2016 –video on katsottavissa Vihma You-
tube –kanavalla: https://youtu.be/zcjICNjeYfo 
  

Lisätietoja:  
Kurssinjohtaja Jukka Kettunen 050 412 8822 kettunenjph@gmail.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kru.fi/
https://www.facebook.com/537926556321436/photos/566911670089591/
https://youtu.be/zcjICNjeYfo
mailto:kettunenjph@gmail.com
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MINI-JOHA 24H johtamisharjoitus 9.- 10.6.2017 Karjalan Lennostossa  
 
Nimensä mukaisesti kyseessä on 24 tunnin toiminnallinen johtamisharjoitus maasto-olosuhteissa. 
Harjoitus toteutetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) sotilaallisena kurssina. Puolustus-
voimat tukee harjoituksen toteuttamista. Harjoituksen pääsisältönä on tehtävärata maastossa ja sii-
hen liittyvät soveltavat johtamistehtävät. Tavoitteena on kerrata puolustusvoimien antaman koulu-
tuksen johtamisoppeja seuraavin teemoin:  
 
- johtamisharjoituksia maasto-olosuhteissa  

- johtamisen mukauttaminen muuttuviin tilanteisiin taistelukentällä  

- yksilön/joukon toimintakyvyn säilyttäminen taistelukentällä  
 
Harjoitus on kertausharjoitusrinnasteinen ja se alkaa pe 9.6. klo 17.00 ja päättyy la 10.6. klo 18.00  
Harjoitus on maksuton. Osallistujat varustetaan ja vakuutetaan järjestäjien toimesta. Ilmoittautu-
minen MPK:n tietojärjestelmässä ehdottomasti viimeistään 12.5. mennessä:  
https://mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/92189 
 

Lisätietoja:  
Kurssinjohtaja Jussi Linnaranta 040 582 6586 ja Reserviupseeripiirin pj Erkki Saarijärvi 044 279 8603  
 

Puolustusvoimien itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati Kuopiossa 6.12.2017 
 

Puolustusvoimien itsenäisyyspäivän paraati järjestetään Kuopiossa. Reserviläisetkin pääsevät osal-

listumaan paraatiin. Reserviläisosasto marssii MPK:n osastona. Tähän osastoon otetaan reserviläisiä 

myös MPK:n ulkopuolelta ja tarkkaa ylärajaa osastolle ei ole asetettu. Arvio asettuu johonkin 80 

paikkeille. Ilmoittautuminen pitää tapahtua MPK:n koulutuskalenterin kautta jo senkin vuoksi, että 

ilmoittautumisen yhteydessä kartoitetaan varustekoot. Osasto siis varustetaan pv:n maastopukuva-

rustuksella. 

Linkki ilmoittautumiseen https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/92547 

Itsenäisyyspäivän paraatiin kootaan myös veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen lippulinna.  

Lippulinna marssii siviilipuvuissa. Marssittava matka on melko pitkä, joten lipunkantajaksi toivotaan 

mahdollisimman hyvä kuntoisia henkilöitä. Tiedotamme myöhemmin tarkemmin ilmoittautumisista 

ja muista käytännön asioista lippulinnaan liittyen. 
 

 

 

 

http://www.kru.fi/
https://mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/92189
https://www.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/92547
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Tuntematon sotilas Koljonvirralla 

Kuopion Reserviupseerikerho suunnittelee teatterimatkaa 20.7.2017. Tuntematonta sotilasta esite-

tään Koljonvirta Teatterissa Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Ismo Apellin ohjaamana. Väinö Lin-

nan alkuperäisteosta ja tunnelmaa kunnioittaen Antti Heikkinen on dramatisoinut väkevän näytel-

mäsovituksen, jota Nightwish / Tuomas Holopaisen sävellykset tukevat mahtipontisesti Dolby Sur-

round 7.1 äänimaailmassa ensimmäistä kertaa koko Suomessa. Erityistehosteista vastaa maamme 

johtava pyrotekniikan toimittaja Pyroman Oy. 

Näytelmä tuo katsojan keskelle sotatannerta - aidot tankit, tykit ja konekiväärit hipaisevat sitä tun-

netta ja jylyä, minkä sotiemme veteraanit ovat kokeneet. Tätä lähemmäs sotaa et rauhan aikana 

pääse. 

Koe kuinka Nightwishin musiikki, jykevä draama ja vahva näyttelijäntyö kohtaavat elokuvan huu-

maavan äänimaailman tässä ainutlaatuisessa näytelmässä Ennakkomyynti on alkanut ennätys-

vauhtia – varaa paikkasi ajoissa, sillä luvassa on VAIN 23 ESITYSTÄ! 

ILMOITTAUDU 30.5.2017 MENNESSÄ mika@martikainen.fi 

 

Verenluovutuskampanja – Tuntematon potilas -haaste 

 

 

 

 

Kerho on ottanut haasteen vastaan ja perustanut oman veriryhmän Suomen Punaisen Ristin veri-

palveluun. On aika ojentaa käsi ja tehdä hyvää, jos vain sovellut verenluovuttajaksi.  

https://www.rul.fi/uutiset/verenluovutuskampanja-tuntematon-potilas-haaste/ 

Luovuttamassa voi käydä yksitellen tai pienissä ryhmissä (4-6 henkilöä), jolloin kannattaa varata luo-

vutusaika etukäteen. Testaa, voitko luovuttaa: www.sovinkoluovuttajaksi.fi. Lisätietoja luovu-

tusedellytyksistä voi kysyä maksuttomasta luovuttajainfosta 0800 0 5801 (ark. 8-17) tai veripal-

velu.fi. 

http://www.kru.fi/
http://www.pyro.fi/
mailto:mika@martikainen.fi
https://www.rul.fi/uutiset/verenluovutuskampanja-tuntematon-potilas-haaste/
http://www.sovinkoluovuttajaksi.fi/
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Kuopion Reserviupseerikerho ry 

http://www.kru.fi 

 

Muista ottaa virallinen henkilötodistus mukaan! 

Ilmoittakaa kerhon veriryhmän nimi Kuopion Reserviupseerikerho (KRU) verenluovutuksessa käy-

dessänne. Näin kaikki luovutukset saadaan kirjattua mm. vuosittaista kunniakirjaa varten. 

Kaikki Suomen veripalvelupisteet ovat käytettävissä, ohessa Kuopion toimipisteen yhteystiedot: 

Kuopion veripalvelutoimisto 

Osoite: Puijonkatu 23 (Sektori, 2 krs), 70100 Kuopio 

Aukioloajat: ma ja ti klo 10–18 ja pe klo 10–17. 

p. 029 300 1172 

P.S. Voit pysäköidä toriparkissa, josta on suora kulkuyhteys veripalvelutoimistoon. Verenluovutta-

jana saat toimistolta asiakaspysäköintilipun, joka oikeuttaa tunnin maksuttomaan pysäköintiin.  

 

KRU:n hallitus 2017 

 
Puheenjohtaja   
Karvonen Marko 044 786 8236  marko.karvonen@servicepoint.fi  
 
Varapuheenjohtaja/sihteeri/jäsenasiat 
Martikainen Mika  040 829 5515 mika@martikainen.fi  
 

Talousvastaava 

Kattainen Varpu                   044 027 0392  varpu.kattainen@gmail.com  

 
Ampumavastaava 
Huuskonen Pasi  040 736 5469  pasi.huuskonen@uef.fi  
 
Perinnevastaava  
Rautiainen Juha  045 133 5805  juha.p.rautiainen@gmail.com  
 
Tiedotus ja tapahtumavastaava 
Tuomas Oinonen 044 5180 937 oinotu@gmail.com 
 
Hallituksen jäsen 
Saarijärvi Erkki 044 279 8603 erkki.saarijarvi@vesieko.fi  

http://www.kru.fi/
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Kuopion Reserviupseerikerho ry 

http://www.kru.fi 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

http://vihma.fi 
 https://www.facebook.com/Vihmaface/ 

 
 

Reserviläisten Kuntokoulu 
          www.reservilaistenkuntokoulu.fi 

 

 

 

        https://www.rul.fi/ajankohtaista/ 

 

 

Tiedotteen ulkoasu 1/2017: Tuomas Oinonen 

http://www.kru.fi/
http://vihma.fi/
https://www.facebook.com/Vihmaface/
http://www.reservilaistenkuntokoulu.fi/
https://www.rul.fi/ajankohtaista/
https://www.rul.fi/

